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Yleisesti liittyen tietojen siirtoihin EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: 

 
Tietojärjestelmiin (esim. Microsoft O365-ympäristöt) liittyvän tukipalvelun yhteydessä hen-
kilötietoja voidaan käsitellä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Tällöin noudatetaan EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia siirtoperusteita. 

‐ Microsoft O365 -ympäristön tietosuojaseloste: www.jyvaskyla.fi/sites/default/fi-
les/atoms/files/tss_jyvaskyla_office365_pilvipalvelut.pdf  

  
 

http://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tss_jyvaskyla_office365_pilvipalvelut.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tss_jyvaskyla_office365_pilvipalvelut.pdf
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Päivitetty 11.5.2022 / TP 

Rekisteri Jyväskylän kaupungin kulttuuripalkinnon saaneista 

1. Rekisterinpitäjä 

Jyväskylän kaupunki, kulttuuri- ja liikuntalautakunta 

2. Rekisterin yhteyshenkilöt 

Kulttuuripäällikkö 
Mari Aholainen 
p. 050 634 95 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi   

3. Tietosuojavastaavat 

Sivistyspalvelujen tietosuojavastaava Kaupungin tietosuojavastaava  
Timo Piiparinen   Liina Kuusela 
p. 050 406 2131   p. 050 431 4315 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi   etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi  

4. Rekisterin nimi 

Rekisteri Jyväskylän kaupungin kulttuuripalkinnon saaneista  

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisteriin kirjataan tiedot kulttuuripalkinnon saaneista.  

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen julkiseen ja oikeutettuun etuun. 

Ohjaava lainsäädäntö: 

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU2016/679, art. 6 kohta 1a 
- Tietosuojalaki 1050/2018 



 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI  TIETOSUOJASELOSTEET 
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut  Rekisteröidyn informoimiseksi
   

    4 
 
 

 
Jyväskylän kaupunki, Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 
Vapaudenkatu 39-41, 40100 Jyväskylä 
Puhelin: 050 573 9751  •  Vaihde: 014 266 0000 
kulttuuripalvelut@jyvaskyla.fi  •  www.jyvaskyla.fi 

7. Rekisterin tietosisältö 

Lista saajista, joille Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta on myöntänyt vuo-
sittain jaettavan kulttuuripalkinnon. Palkitut ovat kulttuuritoimijoita: yhdistyksiä, yhteisöjä, 
tapahtumia ja yksityisiä henkilöitä. Kuka tahansa voi ehdottaa seuraavaa kulttuuripalkin-
non saajaa helmikuussa auki olevalla sähköisellä lomakkeella. Lautakunta tekee päätök-
sen palkinnon saajasta maaliskuussa. Koska palkinto myönnetään samalle taholle vain 
kerran, on tiedot aikaisemmin palkituista julkisesti nähtävillä kaupungin verkkosivulla.  

Rekisterissä olevat tiedot: kulttuuripalkinnon saaja, taiteen ala ja vuosiluku, milloin palkinto 
on myönnetty. 

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Kulttuuripalkinnon myöntää kulttuuri- ja liikuntalautakunta. 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Lista palkituista on kaupungin verkkosivulla. 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin tiedot ovat julkisia tietoja. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin tiedot ovat julkisia tietoja. 

12. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterin käsittelyperusteena on lakisääteinen velvoite ja oikeutettu etu. Tällöin rekiste-
röidyllä on  

- oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa erikseen säädetty 
poikkeusta 

- oikeus saada pääsy tietoihin 
- oikeus oikaista tietoja 
- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
- henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus 
- oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista 

perustetta 
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- tämä voidaan mahdollistaa lainsäädännöllä, jossa vahvistetaan asianmukaiset toi-
menpiteet rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaa-
miseksi. 

Yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, jo-
hon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta. Rekisteröity voi 
sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan. 

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista: www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tieto-
suoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon  

13. Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä. 

14. Muut rekisteröidyn oikeudet 

www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoi-
hin-ja-tietopyynnon  

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai 
kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, 00531 Helsinki 

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 

p. 029 566 6700 

tietosuoja@om.fi 

  

  

http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
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Päivitetty 11.5.2022 / TP 

Tilavarausten ja avustusten yhteystietorekisteri 

Rekisterin tietosuojaseloste löytyy Liikuntapalvelujen tietosuojaselosteista: Tilavarausten ja 

myönnettyjen avustusten yhteystietorekisteri.  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/2021-12/tss_liikuntapalvelujen_asiakasrekiste-

rit.pdf   

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/2021-12/tss_liikuntapalvelujen_asiakasrekisterit.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/2021-12/tss_liikuntapalvelujen_asiakasrekisterit.pdf
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Päivitetty 10.5.2022 / TP 

Kulttuuriaitan asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri 

1. Rekisterinpitäjä 

Jyväskylän kaupunki, kulttuuri- ja liikuntalautakunta 

2. Rekisterin yhteyshenkilöt 

Kulttuuripäällikkö   Koordinaattori 
Mari Aholainen   Marjo Tiainen-Niemistö 
p. 050 634 95   p. 040 736 4328 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi   etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

3. Tietosuojavastaavat 

Sivistyspalvelujen tietosuojavastaava Kaupungin tietosuojavastaava  
Timo Piiparinen   Liina Kuusela 
p. 050 406 2131   p. 050 431 4315 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi   etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi  

4. Rekisterin nimi 

Kulttuuriaitan asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 

Kulttuuriaitta on opetus- ja kulttuuriministeriön osaltaan rahoittama Jyväskylän, Muuramen, 
Hankasalmen, Toivakan, Uuraisten, Laukaan, Petäjäveden, Keuruun, Multian ja Äänekos-
ken alueella toimiva lasten- ja nuortenkulttuurin yhteistyöverkosto. Jyväskylän kaupungilla 
on koordinointivastuu. Tietoja käytetään viestintään, toiminnan suunnitteluun, tilastointiin ja 
laskutukseen.   

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Ohjaava lainsäädäntö: 

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU2016/679, art. 6 kohta 1a 
- Tietosuojalaki 1050/2018 
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7. Rekisterin tietosisältö 

Yhteistyökuntien edustajien sekä työpajojen järjestäjien henkilötietoja: 

- Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero 

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Yhteistyökunnat ilmoittavat tiedot. 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja jaetaan yhteistyökuntien kesken.  

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tiedot ovat sähköpostilistoja, joita käytetään suljetussa verkkoympäristössä ja pääsy niihin 
myönnetään työtehtävien perusteella. Listoja päivitetään tarpeen mukaan. Yhteyshenkilön 
vaihtuessa vanhoja yhteystietoja ei säilytetä.  

12. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterin käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus. Tällöin rekisteröidyllä on  

- oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa erikseen säädetty 
poikkeusta 

- oikeus saada pääsy tietoihin 
- oikeus oikaista tietoja 
- oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) 
- yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuk-

sen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta 
- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
- henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvolli-

suus 
- oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
- rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella 

suostumuksellaan. 
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Yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, jo-
hon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta. Rekisteröity voi 
sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan. 

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista: www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tieto-
suoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon  

  

13. Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä. 

14. Muut rekisteröidyn oikeudet 

www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoi-
hin-ja-tietopyynnon  

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai 
kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, 00531 Helsinki 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
p. 029 566 6700 
tietosuoja@om.fi 

 

  

http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
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Päivitetty 11.5.2022 / TP 

Taiteilijapankki 

1. Rekisterinpitäjä 

Jyväskylän kaupunki, kulttuuri- ja liikuntalautakunta 

2. Rekisterin yhteyshenkilöt 

Kulttuuripäällikkö   Koordinaattori 
Mari Aholainen   Marjo Tiainen-Niemistö 
p. 050 634 95   p. 040 736 4328 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi   etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

3. Tietosuojavastaavat 

Sivistyspalvelujen tietosuojavastaava Kaupungin tietosuojavastaava  
Timo Piiparinen   Liina Kuusela 
p. 050 406 2131   p. 050 431 4315 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi   etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi  

4. Rekisterin nimi 

Taiteilijapankki 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 

Ammattitaiteilijat ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita kulttuuripalvelujen tuottamassa toi-
minnassa, myös seudullisen yhteistyön tukemisessa.   

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Ohjaava lainsäädäntö: 

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU2016/679, art. 6 kohta 1a 
- Tietosuojalaki 1050/2018 

7. Rekisterin tietosisältö 

Taiteilijapankkia varten kerättävät henkilötietoja sisältävät osuudet rekisterissä ovat: toimi-
jan nimi, Y-tunnus, toimijan yhteystiedot, joista pakollisia sähköposti ja puhelinnumero. 
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8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Taiteilija antaa itse rekisterin tiedot. 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Taiteilijapankin tiedot ovat taiteilijoiden itsensä antamia ja ne ovat julkisia.  

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalinen aineisto 

Ei manuaalista aineistoa 

Sähköinen aineisto 

Taiteilijapankin tiedot säilytetään julkisella verkkosivulla.  

Rekisteröidyn tiedot poistetaan, kun taiteilija itse niin päättää.  

12. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterin käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus. Tällöin rekisteröidyllä on  

- oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa erikseen säädetty 
poikkeusta 

- oikeus saada pääsy tietoihin 
- oikeus oikaista tietoja 
- oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) 
- yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuk-

sen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta 
- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
- henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvolli-

suus 
- oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
- rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella 

suostumuksellaan. 

Yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, jo-
hon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta. Rekisteröity voi 
sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan. 
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Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista: www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tieto-
suoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon  

13. Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä. 

14. Muut rekisteröidyn oikeudet 

www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoi-
hin-ja-tietopyynnon  

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai 
kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, 00531 Helsinki 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
p. 029 566 6700 
tietosuoja@om.fi 

 
  

http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
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Jyväskylän kaupunki, Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 
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Päivitetty 11.5.2022 / TP 

Tapahtumien ja työpajojen asiakas- ja ilmoittautumisrekisteri 

1. Rekisterinpitäjä 

Jyväskylän kaupunki, kulttuuri- ja liikuntalautakunta 

2. Rekisterin yhteyshenkilöt 

Kulttuuripäällikkö   Koordinaattori 
Mari Aholainen   Marjo Tiainen-Niemistö 
p. 050 634 95   p. 040 736 4328 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi   etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

3. Tietosuojavastaavat 

Sivistyspalvelujen tietosuojavastaava Kaupungin tietosuojavastaava  
Timo Piiparinen   Liina Kuusela 
p. 050 406 2131   p. 050 431 4315 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi   etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi  

4. Rekisterin nimi 

Tapahtumien ja työpajojen asiakas- ja ilmoittautumisrekisteri 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisteritietoja käytetään ilmoittautumisten vastaanottamiseen, lippujen myyntiin liittyen, 
tilaisuuksista viestintään, laskutusta varten, tilastointiin, toiminnan suunnitteluun. 

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. 

Ohjaava lainsäädäntö: 

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU2016/679, art. 6 kohta 1a 
- Tietosuojalaki 1050/2018 
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Jyväskylän kaupunki, Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 
Vapaudenkatu 39-41, 40100 Jyväskylä 
Puhelin: 050 573 9751  •  Vaihde: 014 266 0000 
kulttuuripalvelut@jyvaskyla.fi  •  www.jyvaskyla.fi 

7. Rekisterin tietosisältö 

Retkiin, esityksiin ja taidepajoihin ilmoittautuessa pyydetään seuraavat tiedot: sisällöstä 
riippuen opettajan, kulttuurivastaavan tai huoltajan nimi, luokkatunnus ja lasten lukumäärä.  

Tapahtumiin liittyen pyydetään seuraavat tiedot: osallistujien lukumäärä, ikä ja vastuuhen-
kilön/huoltajan nimi ja sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tapahtumien osalta sama asia-
kas voi ilmoittaa itsensä lisäksi myös muita asiakkaita. Tapauskohtaisesti voidaan kysyä 
erityisruokavalioita.  

Asiakkaista pyydetään tarvittaessa kuvauslupa, johon sisältyy kuvattavan nimi sekä ala-
ikäisten osalta huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tapahtumisen osalta asiakasrekisteriin tiedot saadaan ilmoittautumisen kautta asiakkaalta 
itseltään. Alaikäisten kuvauslupaan tiedot saadaan huoltajalta.  

Keskeisten yhteistyökumppaneiden (mm. opettajat) yhteystiedot ovat työosoitteita, joiden 
kautta ilmoittautumiset tehdään. 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Toimintojen yhteenvetotiedot (mm. luokkatunnukset, osallistujien määrät) raportoidaan 
kaupungin omiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tilastoihin. Yhteenvedoissa ei näy 
henkilötietoja. 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Lastenkulttuuritapahtumien lipunmyynnin osalta noudatetaan verkkokaupan tietosuoja-
määräyksiä (https://verkkokauppa.jyvaskyla.fi/sites/default/files/Tietosuojaseloste_verkko-
kauppa_maksuportaali2020.pdf). Lipputiedot tulevat kulttuurituottajan työsähköpostiin. Tie-
dot poistetaan viimeistään kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen. Ilmoittautumisen yhteydessä 
asiakas saa tiedon siitä, että tietoja kerätään ainoastaan kyseistä tapahtumaa varteen eikä 
tietoja niitä säilytetä tapahtuman jälkeen. 

Ilmoittautumiset tehdään Lyyti-, Forms- ja Webropol- järjestelmillä. Järjestelmää käytetään 
suljetussa verkkoympäristössä.  Työasemat, joilta järjestelmää käytetään, ovat suojattu 
henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  Järjestelmän käyttäjäoikeuksista 
päättää rekisterin vastuuhenkilö. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois kaupungin 

https://verkkokauppa.jyvaskyla.fi/sites/default/files/Tietosuojaseloste_verkkokauppa_maksuportaali2020.pdf
https://verkkokauppa.jyvaskyla.fi/sites/default/files/Tietosuojaseloste_verkkokauppa_maksuportaali2020.pdf
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Jyväskylän kaupunki, Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 
Vapaudenkatu 39-41, 40100 Jyväskylä 
Puhelin: 050 573 9751  •  Vaihde: 014 266 0000 
kulttuuripalvelut@jyvaskyla.fi  •  www.jyvaskyla.fi 

palveluksesta. Ilmoittautumistiedot poistetaan aina tilaisuuden päätteeksi. Virallisen säily-
tysajan päätyttyä (kuvausluvat, sopimukset) tiedot tuhotaan/laitetaan lukolliseen tietosuoja-
keräykseen. 

Kuvauslupia säilytetään 5 (viisi) vuotta toimistolla lukitussa kaapissa. 

12. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterin käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus. Tällöin rekisteröidyllä on  

- oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa erikseen säädetty 
poikkeusta 

- oikeus saada pääsy tietoihin 
- oikeus oikaista tietoja 
- oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) 
- yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuk-

sen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta 
- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
- henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvolli-

suus 
- oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
- rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella 

suostumuksellaan. 

Yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, jo-
hon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta. Rekisteröity voi 
sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan. 

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista: www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tieto-
suoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon  

13. Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä. 

14. Muut rekisteröidyn oikeudet 

www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoi-
hin-ja-tietopyynnon  

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai 
kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia. 

http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
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Jyväskylän kaupunki, Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 
Vapaudenkatu 39-41, 40100 Jyväskylä 
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kulttuuripalvelut@jyvaskyla.fi  •  www.jyvaskyla.fi 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, 00531 Helsinki 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
p. 029 566 6700 
tietosuoja@om.fi 

 



 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI  TIETOSUOJASELOSTEET 
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut  Rekisteröidyn informoimiseksi
   

    17 
 
 

 
Jyväskylän kaupunki, Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 
Vapaudenkatu 39-41, 40100 Jyväskylä 
Puhelin: 050 573 9751  •  Vaihde: 014 266 0000 
kulttuuripalvelut@jyvaskyla.fi  •  www.jyvaskyla.fi 

Päivitetty 11.5.2022 / TP 

Kulttuuriluotsitoiminnan rekisteri  
 

1. Rekisterinpitäjä 

Jyväskylän kaupunki, kulttuuri- ja liikuntalautakunta 

2. Rekisterin yhteyshenkilöt 

Kulttuuripäällikkö   Kulttuuriluotsikoordinaattori 
Mari Aholainen   Hanne Laitinen 
p. 050 634 95   p. 050 338 1114 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi   etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

  

3. Tietosuojavastaavat 

Sivistyspalvelujen tietosuojavastaava Kaupungin tietosuojavastaava  
Timo Piiparinen   Liina Kuusela 
p. 050 406 2131   p. 050 431 4315 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi  etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi  

4. Rekisterin nimi 

Kulttuuriluotsitoiminnan rekisteri 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisteritietoja käytetään vapaaehtoistoiminnan tehtävien hoitamiseen: 

‐ Vapaaehtoisten tietoja käytetään vapaaehtoistoiminnan tehtävien välitykseen, toi-
minnan 

‐ ylläpitämiseen, seurantaan, tilastointiin sekä yhteydenpitoon 
‐ Asiakastietoja hyödynnetään tehtävien välittämisessä, yhteydenpidossa sekä toi-

minnan 
‐ suunnittelussa, arvioinnissa, tilastoinnissa 
‐ Tilastointia varten asiakkaalta kerätään seuraavia tietoja: asiointikerrat, alue missä 

asiointi tapahtuu, 
‐ sukupuoli sekä syntymävuosi 
‐ Vapaaehtoisille voidaan lähettää kyselyjä toiminnan kehittämistä varten 
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Jyväskylän kaupunki, Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 
Vapaudenkatu 39-41, 40100 Jyväskylä 
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Rekisteritietoja käytetään verkostojen kanssa yhteydenpitoon 

‐ Kulttuuri-infolistalle ilmoittautuneet henkilöt 
‐ Kulttuuriluotsi ja kaveritoiminnan valtakunnallinen verkosto 
‐ Vapaaehtoisyhteisöt sekä yksittäiset ihmiset 
‐ Yhteydenottolomakkeeseen yhteystietonsa jättäneet (sähköpostiluettelot) 
‐ Tapahtumiin osallistuneiden lukumäärien laskemiseen (osallistujaluettelot) 

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Ohjaava lainsäädäntö: 

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU2016/679, art. 6 kohta 1a 
- Tietosuojalaki 1050/2018 

7. Rekisterin tietosisältö 

Vapaaehtoisen henkilötiedot: 

‐ Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumerot, kotikunta, syntymävuosi 
‐ Kommunikointikieli 
‐ Vapaaehtoistoimintaan tarvittavat osaamisalueet 
‐ Suoritettava vapaaehtoistehtävä 
‐ Tilastotapahtumat 
‐ Elämäntilanne ja terveystilanne 
‐ Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot 
‐ Lupatiedot ja kiellot, kuten paikkatiedon keräys- ja historian tallennusluvat ja -kiellot  
‐ Käyttäjän sijaintitiedot, joita käytetään viestien toimittamiseen tietyille alueille ja pai-

kantamiseen tilanteen niin vaatiessa. 

Asiakkaan (l. luotsattavan) henkilötiedot tarvittaessa: 

‐ Nimi, osoite, puhelinnumero, kotikunta 
‐ Kommunikointikieli 
‐ Erityistarpeet 
‐ Luotsausta koskevat tiedot 
‐ Tilastotapahtumat 
‐ Ovikoodi 

Verkostoista kerätään tarpeen mukaan: 

‐ Nimi 
‐ Osoite 
‐ Sähköpostiosoite 
‐ Puhelinnumero 
‐ Yhteisö 
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8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Vapaaehtoisista tiedot kerätään vapaaehtoiselta itseltään paperilomakkeella. 

Asiakkaista tiedot kerätään asiakkaalta itseltään sekä asiakkaan suostumuksella kotihoi-
dosta, asiakkaan omaisilta ja vapaaehtoisilta puhelimitse. 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisterin tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta eteenpäin. Toiminnan sujuvoittamiseksi voi-
daan yhteystietoja (puhelinnumero tai sähköpostiosoite) luovuttaa luotsattaville tai luot-
seille yhteisössä tehtävien ryhmätöiden mahdollistamiseksi, kun vapaaehtoiset ovat anta-
neet siihen luvan. 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalinen aineisto 

‐ Arkistoidut paperiset asiakirjat säilytetään kulttuuripalveluiden lukitussa arkistossa. 
‐ Osallistujaluettelot ja yhteydenottolomakkeet säilytetään kulttuuripalveluiden luki-

tussa arkistossa 

Sähköinen aineisto 

‐ Excel –taulukot, joista ollaan luopumassa uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen. 
Taulukot ovat tallennettu Taidemuseon verkkolevylle, jonne on pääsy vain nimetyillä 
henkilöillä. 

Vapaaehtoisten lopetettua tiedot poistetaan kahden vuoden jälkeen seuraavassa tarkistus-
jaksossa, joita tehdään kolmen kuukauden välein. Asiakkaiden tiedot poistetaan myös 
kahden vuoden jälkeen seuraavassa tarkistusjaksossa viimeisestä asiointikerrasta. Tietoja 
säilytetään vapaaehtoisen ja vapaaehtoistoiminnan asiakkaan eli luotsattujen etujen toteu-
tumiseksi. 

Verkostoista tiedot poistetaan rekisteröidyn lopettaessa verkoston jäsenyyden. 

12. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterin käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus. Tällöin rekisteröidyllä on  

- oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 
- oikeus saada pääsy tietoihin 
- oikeus oikaista tietoja 
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- oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) 
- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
- henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvolli-

suus 
- oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 

Yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, jo-
hon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta. Rekisteröity voi 
sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan. 

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista: www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tieto-
suoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon  

13. Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä. 

14. Muut rekisteröidyn oikeudet 

www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoi-
hin-ja-tietopyynnon  

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai 
kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, 00531 Helsinki 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
p. 029 566 6700 
tietosuoja@om.fi 

  

http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
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Päivitetty 28.9.2021 / TP 

Asuinaluetyön asiakasrekisteri 

1. Rekisterinpitäjä 

Jyväskylän kaupunki, kulttuuri- ja liikuntalautakunta 

2. Rekisterin yhteyshenkilöt 

Kulttuuripäällikkö   Erikoissuunnittelija 
Mari Aholainen   Antti Rajala 
p. 050 634 95   p. 050 339 6423 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi  etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

3. Tietosuojavastaavat 

Sivistyspalvelujen tietosuojavastaava Kaupungin tietosuojavastaava  
Timo Piiparinen   Liina Kuusela 
p. 050 406 2131   p. 050 431 4315 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi   etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi  

4. Rekisterin nimi 

Asuinaluetyön asiakasrekisteri 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja kerätään asukastapaamisten järjestämiseksi, informaation jakamista ja osal-
listumisen mahdollistamista varten sekä vapaaehtoistoimintaan osallistumista varten.  

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. 

Ohjaava lainsäädäntö: 

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU2016/679, art. 6 kohta 1a 
- Tietosuojalaki 1050/2018 
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7. Rekisterin tietosisältö 

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yhdistykseen kuuluminen. Vapaaehtoisena tie-
tona voidaan kysyä sukupuolta, ikää ja asuinaluetta tilastointia varten ja erityistaitoja va-
paaehtoistoiminnan toteuttamista varten. 

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilö itse ilmoittautumisen tai vapaaehtoistyön sopimuksen allekirjoittamisen yhtey-
dessä. Julkiset tietolähteet, kuten asukas- ja kyläyhdistysten yhteyshenkilöt (tiedot löydet-
tävissä internetistä). 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin. 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin tietoja saa käyttää vain selosteessa kuvattuun tehtävään. Rekisterin aineisto on 
digitaalisessa muodossa. Manuaalista aineistoa henkilötiedoista ei muodostu ja käsitellä. 

Henkilötietoja saavat käsitellä vain ne, työntekijät, viranhaltijat tai tekniset ylläpitohenkilöt, 
joiden nimenomaisiin työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu. Tietoja saa käsitellä vain siinä 
laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät. Pääsy tietoihin on rajattu työroolin mukaisilla 
henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla, millä varmistetaan, että tiedot ovat suojassa luvatto-
malta ja yhteen sopimattomalta käsittelyltä. Tietojen tarkastelusta jää lokimerkintä. Lisäksi 
kaikilta kaupungin työntekijöiltä edellytetään vaitiolovelvollisuutta, perehtymistä tietosuoja- 
ja turvaohjeisiin. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti ja ohjeiden noudattamista valvo-
taan osana sisäistä valvontaa. Tietojärjestelmiin vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätun-
nukset. 

Ilmoittautumisen yhteydessä kerättyjä tietoja käytetään kyseisen tapahtuman ajan. Listat 
poistetaan heti käyttötarkoituksen täytyttyä. Asukas- ja kyläyhdistysten yhteystietolista on 
pysyvä ja siitä voidaan poistaa ja siihen lisätä henkilöitä pyydettäessä. Toistuvia listoja 
käytettäessä mainitaan käytön yhteydessä mahdollisuus pyytää omien tietojen poista-
mista. Vapaaehtoistoimintaa varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään toiminnan jatkumi-
sen ajan tai satunnaisten vapaaehtoistoimijoiden kohdalla vuoden ajan viimeisimmästä 
kontaktista.  
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12. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterin käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus. Tällöin rekisteröidyllä on  

- oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 
- oikeus saada pääsy tietoihin 
- oikeus oikaista tietoja 
- oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) 
- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
- henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvolli-

suus 
- oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 

Yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, jo-
hon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta. Rekisteröity voi 
sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan. 

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista: www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tieto-
suoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon  

13. Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä. 

14. Muut rekisteröidyn oikeudet 

www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoi-
hin-ja-tietopyynnon  

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai 
kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, 00531 Helsinki 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
p. 029 566 6700 
tietosuoja@om.fi 

  

http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
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Päivitetty 17.3.2022 / TP 

Lähitalojen osallistuja- ja vapaaehtoisrekisteri 

1. Rekisterinpitäjä 

Jyväskylän kaupunki, kulttuuri- ja liikuntalautakunta 

2. Rekisterin yhteyshenkilöt 

Kulttuuripäällikkö   Erikoissuunnittelija 
Mari Aholainen   Antti Rajala 
p. 050 634 95   p. 050 339 6423 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi  etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

3. Tietosuojavastaavat 

Sivistyspalvelujen tietosuojavastaava Kaupungin tietosuojavastaava  
Timo Piiparinen   Liina Kuusela 
p. 050 406 2131   p. 050 431 4315 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi   etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi  

4. Rekisterin nimi 

Lähitalojen osallistuja- ja vapaaehtoisrekisteri 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja kerätään vapaaehtoisilta yhteyden pitämistä, informaation jakamista sekä 
osallistumisen mahdollistamista varten. 

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. 

Ohjaava lainsäädäntö: 

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU2016/679, art. 6 kohta 1a 
- Tietosuojalaki 1050/2018 
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7. Rekisterin tietosisältö 

Nimi, sähköpostiosoite ja puhelin numero. Vapaaehtoisena tietona voidaan kysyä erityis-
taitoa (esim. jokin soittotaito). 

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Ei tietojen säännönmukaisia luovutuksia 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin tietoja saa käyttää vain selosteessa kuvattuun tehtävään. Rekisterin aineisto on 
digitaalisessa muodossa. Manuaalista aineistoa henkilötiedoista ei muodostu ja käsitellä. 

Henkilötietoja saavat käsitellä vain ne, työntekijät, viranhaltijat tai tekniset ylläpitohenkilöt, 
joiden nimenomaisiin työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu. Tietoja saa käsitellä vain siinä 
laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät. Pääsy tietoihin on rajattu työroolin mukaisilla 
henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla, millä varmistetaan, että tiedot ovat suojassa luvatto-
malta ja yhteen sopimattomalta käsittelyltä.  

Lisäksi kaikilta kaupungin työntekijöiltä edellytetään vaitiolovelvollisuutta, perehtymistä tie-
tosuoja- ja turvaohjeisiin. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti ja ohjeiden noudattamista 
valvotaan osana sisäistä valvontaa. Tietojärjestelmiin vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjä-
tunnukset. 

Vapaaehtoistoimintaa varten kerättyjä tietoja säilytetään henkilön vapaaehtoisena toimimi-
sen ajan. Satunnaisten vapaaehtoistoimijoiden tai toimija ryhmien kohdalla vuoden ajan 
viimeisestä kontaktista. Pyydettäessä tiedot poistetaan välittömästi. 

12. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterin käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus. Tällöin rekisteröidyllä on  

- oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 
- oikeus saada pääsy tietoihin 
- oikeus oikaista tietoja 
- oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) 
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- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
- henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvolli-

suus 
- oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 

Yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, jo-
hon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta. Rekisteröity voi 
sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan. 

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista: www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tieto-
suoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon  

13. Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä. 

14. Muut rekisteröidyn oikeudet 

www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoi-
hin-ja-tietopyynnon  

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai 
kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, 00531 Helsinki 

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 

p. 029 566 6700 

tietosuoja@om.fi 

 

  

http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
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Päivitetty 11.5.2022 / TP 

Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palvelut - Vaparin re-
kisteri vapaaehtoisista ja vapaaehtoistoiminnan asiakkaista 

1. Rekisterinpitäjä 

Jyväskylän kaupunki, kulttuuri- ja liikuntalautakunta 

2. Rekisterin yhteyshenkilöt kiinteistöittäin 

Kulttuuripäällikkö   Erikoissuunnittelija 
Mari Aholainen   Antti Rajala 
p. 050 634 95   p. 050 339 6423 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi  etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

3. Tietosuojavastaava 

Sivistyspalvelujen tietosuojavastaava Jyväskylän kaupungin tietosuojavastaava 
Timo Piiparinen   Liina Kuusela 
p. 050 406 2131   p. 050 431 4315 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi   etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

4. Rekisterin nimi 

Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palvelut - Vaparin rekisteri vapaaehtoisista ja 
vapaaehtoistoiminnan asiakkaista 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisteritietoja käytetään vapaaehtoistoiminnan tehtävien hoitamiseen: 

‐ Vapaaehtoisten tietoja käytetään vapaaehtoistoiminnan tehtävien välitykseen, toi-
minnan ylläpitämiseen, seurantaan, tilastointiin, yhteydenpitoon 

‐ Asiakastietoja hyödynnetään tehtävien välittämisessä, yhteydenpidossa sekä toi-
minnan suunnittelussa, arvioinnissa, tilastoinnissa 

‐ Tilastointia varten asiakkaalta voidaan kerätä seuraavia tietoja: asiointikerrat, alue 
missä asiointi tapahtuu, sukupuoli sekä syntymävuosi. Vapaaehtoisille voidaan lä-
hettää kyselyjä toiminnan kehittämistä varten. 
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6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Ohjaava lainsäädäntö: 

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU2016/679, art. 6 kohta 1a 
- Tietosuojalaki 1050/2018 

7. Rekisterin tietosisältö 

Vapaaehtoisen henkilötiedot: 

‐ Nimi, henkilötunnus, osoite, sähköposti, puhelinnumerot, kotikunta, syntymäaika 
‐ kommunikointikieli 
‐ Vapaaehtoistoimintaan tarvittavat osaamisalueet 
‐ Suoritettava vapaaehtoistehtävä 
‐ Tilastotapahtumat 
‐ Elämäntilanne ja terveystilanne 
‐ Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot  
‐ Lupatiedot ja kiellot, kuten paikkatiedon keräys- ja historian tallennusluvat ja -kiellot 
‐ Käyttäjän sijaintitiedot, joita käytetään viestien toimittamiseen tietyille alueille ja pai-

kantamiseen tilanteen niin vaatiessa. 
‐ Käyttäjän älypuhelimen käyttöjärjestelmä viestien toimitusta varten 

Asiakkaan henkilötiedot: 

‐ Nimi, osoite, puhelinnumero, kotikunta 
‐ Äidinkieli, kommunikaatiokieli 
‐ Erityistarpeet 
‐ Tiedot asiakkaalle tehtävästä vapaaehtoistoiminnasta 
‐ Tilastotapahtumat 
‐ Ovikoodi tarvittaessa 

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Vapaaehtoisista tiedot kerätään vapaaehtoiselta itseltään sähköisellä lomakkeella tai pa-
perilomakkeella. Asiakkaista tiedot kerätään asiakkaalta itseltään sekä asiakkaan suostu-
muksella kotihoidosta, asiakkaan omaisilta ja vapaaehtoisilta puhelimitse. 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Palveluja toteutetaan yhdessä SPR:n Jyväskylän osaston ystäväpalvelun kanssa, jolloin 
he hyödyntävät samaa rekisteriä. Muuten rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tietoja 
ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
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10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalisessa aineistossa arkistoidut paperiset asiakirjat säilytetään vapaaehtoistoimin-
nan palveluiden lukitussa arkistossa. 

Sähköiset aineistot 

‐ Office365 
‐ Secapp- ja MDO –ohjelmat 
‐ Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyt-

töoikeus siirtyy pois henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on 
myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttöoikeudet. Käyttöoikeus on rajattu 
vain työtehtäviin liittyen. Vapaaehtoiset pääsevät omilla henkilökohtaisilla käyttäjä-
tunnuksillaan tarkastelemaan omia tietojaan. 

‐ Järjestelmää käyttää myös SPR:n Jyväskylän osaston ystäväpalvelu. Sähköinen 
tietojärjestelmä sijaitsee Magister Solutions Ltd:n palvelimella ja sitä käytetään 
omilta työasemilta. Järjestelmä rekisteröi kaikki sisään kirjoittautumiset ja järjestel-
mässä suoritetun tietojen käsittelyn ja katselun.  

‐ Kotokaverikoulutuksessa tarvittavia vapaaehtoisten ja asiakkaiden tietoja käsittele-
vät myös toiminnasta vastaavat Kotoutumispalveluiden sosiaalityöntekijät. 

Vapaaehtoisten lopetettua tiedot poistetaan yhden (1) vuoden jälkeen seuraavassa tarkis-
tusjaksossa, joita tehdään kolmen kuukauden välein. Kerta-avun asiakkaiden tiedot poiste-
taan kahden (2) vuoden ja muiden asiakkaiden yhden (1) vuoden jälkeen viimeisestä asi-
ointikerrasta. Tietoja säilytetään vapaaehtoisen ja vapaaehtoistoiminnan asiakkaan etujen 
toteutumiseksi. 

Osana henkilötietojen käsittelyä, tietoa voidaan käsitellä myös Jyväskylän Office 365 ym-
päristössä. (Office 365 tietosuojaseloste). Asiakastietojen käsittely tapahtuu lähtökohtai-
sesti aina asiakasjärjestelmässä. Office 365 ympäristössä voidaan käsitellä toimintaan liit-
tyvää tukimateriaalia ja lyhytaikaisesti sisäiseen käyttöön tarkoitettuja väliaikaismateriaa-
leja, joissa voi olla myös henkilöstön ja asiakkaiden henkilötietoa. 

11. Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 

Tämä tietosuojaseloste toimii informointiasiakirjana henkilötietojen käsittelystä  

12. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterin käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus. Tällöin rekisteröidyllä on  

- oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa erikseen säädetty 
poikkeusta 

- oikeus saada pääsy tietoihin 
- oikeus oikaista tietoja 
- oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tss_jyvaskyla_office365_pilvipalvelut.pdf
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- yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuk-
sen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta 

- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
- henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvolli-

suus 
- oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
- rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella 

suostumuksellaan. 

Yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, jo-
hon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta. Rekisteröity voi 
sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan. 

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista: www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tieto-
suoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon  

13. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, onko hänen tietojaan tallennettu henkilörekisteriin ja 
mitä tietoja hänestä henkilörekisterissä on. 

Henkilön tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa tarkastettavat tiedot ovat yksilöitynä. Pyyn-
töjä varten on laadittu lomakkeet, jotka ovat saatavilla Jyväskylän kaupungin palvelupis-
teissä ja kaupungin verkkosivuilla: https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivus-
tosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon  

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen 
kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. 
Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. 

14. Muut rekisteröidyn oikeudet 

https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekis-
teritietoihin-ja-tietopyynnon  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai 
kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, 00531 Helsinki 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
p. 029 566 6700 
tietosuoja@om.fi  

http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
mailto:tietosuoja@om.fi
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Päivitetty 14.2.2019 / TP 

Kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden rekisteri verkostoista sekä yh-
teystietonsa jättäneistä henkilöistä   

1. Rekisterinpitäjä 

Jyväskylän kaupunki, kulttuuri- ja liikuntalautakunta 

2. Rekisterin yhteyshenkilöt 

Kulttuuripäällikkö   Erikoissuunnittelija 
Mari Aholainen   Antti Rajala 
p. 050 634 95   p. 050 339 6423 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi  etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

3. Tietosuojavastaava 

Sivistyspalvelujen tietosuojavastaava Jyväskylän kaupungin tietosuojavastaava 
Timo Piiparinen   Liina Kuusela 
p. 050 406 2131   p. 050 431 4315 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi   etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

4. Rekisterin nimi 

Kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden rekisteri verkostoista sekä yh-teystietonsa jättäneistä 
henkilöistä   

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisteritietoja käytetään verkostojen, yhteistyökumppanien sekä heidän yhteyshenkilöi-
den, tapahtumiin osallistuvien ja seniorimessujen näytteilleasettajien kanssa yhteydenpi-
toon.  

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. 

Ohjaava lainsäädäntö: 

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU2016/679, art. 6 kohta 1a 
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- Tietosuojalaki 1050/2018 

7. Rekisterin tietosisältö 

Verkostojen yhteystiedot 

‐ Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, yhteisö 
‐ Tiedot poistetaan rekisteristä, kun henkilö on ilmoittanut lopettavansa verkoston jä-

senyyden 

Yhteystietonsa jättäneen henkilötiedot: 

‐ Nimi, puhelinnumero ja/tai sähköposti 
‐ Tiedot poistetaan heti, kun yhteyttä on otettu ja jatkosta sovittu. 

Osallistujaluettelot (koulutukset, tapaamiset, tapahtumat) 

‐ Nimi 
‐ Tiedot tilastoidaan tilaisuuden jälkeen ja nimet sisältävät luettelot hävitetään 

Kyselyt 

‐ Sähköpostiosoite 
‐ Vastaukset ajetaan Exceliin tai Wordiin ja kyselyt poistetaan Formsista 

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilöt itse jättävät yhteystietonsa. 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin.  

Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Verkostojen yhteystiedot säilytetään Jyväskylän kaupungin sisäisellä palvelimella. Tietoi-
hin on pääsy vain vapaaehtoistoiminnan palvelujen henkilökunnalla. 

Osallistujaluettelot ja yhteydenottolomakkeet säilytetään vapaaehtoistoiminnan palveluissa 
lukitussa arkistossa tarvittava aika. 

Kyselyjen yhteenvedot säilytetään Jyväskylän kaupungin sisäisellä palvelimella. 

Osana henkilötietojen käsittelyä, tietoa voidaan käsitellä myös Jyväskylän Office 365 ym-
päristössä. (Office 365 tietosuojaseloste). Asiakastietojen käsittely tapahtuu lähtökohtai-
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sesti aina asiakasjärjestelmässä. Office 365 ympäristössä voidaan käsitellä toimintaan liit-
tyvää tukimateriaalia ja lyhytaikaisesti sisäiseen käyttöön tarkoitettuja väliaikaismateriaa-
leja, joissa voi olla myös henkilöstön ja asiakkaiden henkilötietoa. 

Rekistereiden tietojen säilytysajat: ks. kohta 7 Rekisterin tietosisältö. 

11. Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 

Tämä tietosuojaseloste toimii informointiasiakirjana henkilötietojen käsittelystä  

12. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterin käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus. Tällöin rekisteröidyllä on  

- oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 
- oikeus saada pääsy tietoihin 
- oikeus oikaista tietoja 
- oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) 
- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
- henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvolli-

suus 
- oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 

Yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, jo-
hon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta. Rekisteröity voi 
sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan. 

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista: www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tieto-
suoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon  

13. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, onko hänen tietojaan tallennettu henkilörekisteriin ja 
mitä tietoja hänestä henkilörekisterissä on. 

Henkilön tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa tarkastettavat tiedot ovat yksilöitynä. Pyyn-
töjä varten on laadittu lomakkeet, jotka ovat saatavilla Jyväskylän kaupungin palvelupis-
teissä ja kaupungin verkkosivuilla: https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivus-
tosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon  

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen 
kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. 
Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. 

http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
http://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
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14. Muut rekisteröidyn oikeudet 

https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekis-
teritietoihin-ja-tietopyynnon  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai 
kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800, 00531 Helsinki 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
p. 029 566 6700 
tietosuoja@om.fi 

https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
mailto:tietosuoja@om.fi

